
Nha Học Chánh Keller rất quan tâm đến sức khỏe và sự an ninh của cộng đồng cũng như biết 
đến những thông báo gần đây của Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật 

(Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) có liên quan đến vi rút Covid-19 
(Coronavirus) có khả năng trở thành đại dịch. Nha Học Chánh cũng liên lạc chặt chẽ với Bộ Y 
Tế Quận Tarrant và CDC về những tình hình liên hệ đến vấn đề này.  

  

Chúng tôi muốn bảo đảm với quý vị là Nha Học Chánh tuân theo mọi đề phòng và hướng dẫn 
của chính quyền về y tế của cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với quý vị để cập nhật 
những thông tin mới nhất.  

Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh tật là tránh bị nhiễm vi rút này. Tuy nhiên, cơ quan CDC 
cũng muốn nhắc nhở quý vị những cách thức phòng ngừa truyền bệnh về đường phổi như sau: 

·        Đừng đến gần những người đang mang bệnh; 

·        Đừng dụi mắt, mũi, hay sờ vào miệng; 

·        Ở nhà không đi ra đường khi bị bệnh; 

·        Che miệng hay mũi khi ho hay hắt hơi với khăn giấy rồi bỏ vào sọt rác; 

·        Lau chùi và sát trùng những đồ dùng và mặt bằng thường hay chạm đến bằng thuốc 
lau chùi trong nhà, và 

·        Rửa tay bằng nước và xà bông ít nhất là 20 giây, nhất là sau khi đi vệ sinh; trước khi 
ăn; sau khi xỉ mũi, ho, hoặc hắt xì. 

·        Nếu không có nước và xà bông, nên dùng các loại sát trùng có ít nhất là 60 phần 
trăm chất cồn. Luôn luôn rửa tay với nước và xà bông nếu thấy tay bị dơ. 

Những người nào nghĩ rằng mình có thể đã bị nhiễm vi rút Corona nên đến gặp những người 
phụ trách y tế của mình ngay lập tức. 

Bộ Y Tế Quận Tarrant cũng đã biệt riêng ra đường dây điện thoại đặc biệt cho vi rút  Corona 
(817-248-6299) để trả lời cho những thắc mắc hay ưu tư về bệnh dịch này. 

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị lên mạng của CDC về vi rút Corona: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html.  
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